Nieuwe, jonge kandidaat PvdA-GroenLinks Eersel
De jongste kandidaat, op een verkiesbare derde
plaats, van PvdA-GroenLinks is Daan van den Broek.
Hij stelt zich even voor:
Ik ben Daan van den Broek, 22 jaar en ben geboren
en getogen in Steensel. Ik heb het hier altijd erg goed
naar mijn zin gehad. Daarom ben ik hier blijven wonen, tijdens mijn studie heb ik de afgelopen vier jaar
bijna dagelijks op-en-neer naar Nijmegen gereisd.
Daar heb ik aan de Radboud Universiteit de bacheloropleiding Geschiedenis afgerond. Nu volg ik de masteropleiding Politiek en Parlement en ga ik stage
lopen bij de Eerste Kamer.
Tijdens mijn studie ben ik steeds meer geïnteresseerd
geraakt in de politiek. Het lijkt me een geweldige
uitdaging mij in te zetten voor de gemeente waarin ik
woon. De toekomst daarvan staat nog niet vast.
Tijden veranderen en wij moeten mee veranderen;
progressie maken. Graag zou ik in de gemeenteraad
een meer ‘groen’ en ‘sociaal’ geluid willen laten horen. Om als gemeenschap gezamenlijk in beweging te
blijven, moet de gemeente een duidelijke steun in de
rug zijn. Geen betutteling en tegenwerking, maar
actieve steun en ruimte voor eigen initiatief. Zeker
voor de jeugd! In de gemeenteraad zie je weinig
twintigers. Jammer, vind ik. Ik zou daarom ook graag

de stem van de jongeren willen laten horen en een
frisse wind door de raad willen laten waaien. Dus niet
alleen de oudere garde laten bepalen wat jongeren
willen!
Ik maak me zorgen over de duurzaamheid en ruimtelijke ordening binnen de gemeentegrenzen. Zo zijn er
– tegen het oorspronkelijke beleid in – drie Landbouwontwikkelingsgebieden (oftewel: bioindustrieterreinen) in de gemeente gepland. Als
natuurliefhebber had ik liever meer investeringen in
natuur en landschap gezien. Wanneer we iets van het
verleden geleerd zouden hebben, is het wel dat de
bio-industrie schadelijk is voor het milieu EN de
volksgezondheid. Een van de vele redenen waarom
we in de gemeente behoefte hebben aan een duurzamer en progressiever beleid.
Toen ik de uitnodiging kreeg op de lijst van de partij
PvdA-Groenlinks Eersel te komen staan, hoefde ik
niet lang na te denken. Graag zet ik mij in om de
standpunten waar wij als partij voor staan, in de
gemeenteraad kracht bij te zetten. Hier is wel de
nodige steun voor nodig!
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